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O QUE É A
AGENDA
CULTURAL DE
LISBOA?

"A Agenda Cultural de Lisboa, em
papel e na sua versão on-line, é a
ferramenta de informação base e
mais completa sobre a atividade
mensal da cidade, indispensável
para fazer chegar a todos a oferta
disponível e as nossas sugestões. 
 

A sua missão é não só compilar,
organizar, sistematizar, categorizar
e destacar as várias iniciativas que
acontecem em toda a cidade, como
mostrar os protagonistas da
Cultura:

Os artistas, os técnicos, os produtores,
os atores, os bailarinos, os escritores,
os curadores; enfim, os agentes no
terreno, aqueles que realmente fazem
as coisas acontecerem."
 

Catarina Vaz Pinto, Vereadora do

Pelouro da Cultura, a propósito dos 25

anos da Agenda Cultural de Lisboa,

assinalados em 2015.

 

A Agenda Cultural de Lisboa destina-se

não só à generalidade do público,

como também turistas e todos os que

têm interesse e curiosidade sobre a

várias manifestações culturais em

Lisboa.

Nela encontram-se todas as atividades

culturais que existirão nos próximos

tempos, seja na sua versão on-line ou

em papel. 
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Bem vindo ao case study do projecto de

renovação do site da Agenda Cultural de

Lisboa (agendalx.pt) feito em parceira pela

Silvadesigners (www.silvadesigners.com)

e pela WidgiLabs (www.widgilabs.com).

 

O projeto consistiu na implementação

WordPress do design que foi produzido

pela Silvadesigners e o acompanhamento

no lançamento do novo website.

 

Renovar a identidade gráfica

do site;

 

Migrar do sistema antigo de

conteúdos (feito à medida e

obsoleto) para WordPress.

 

Permitir a rápida inserção de

eventos no site;

 

Permitir uma experiência de

utilização e navegação

agradável;

 

Construir uma API de dados

abertos para disponibilizar a

agenda a terceiros;

PRODUTIVIDADE
 

da redacção que

insere os eventos
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OBJETIVOS

VETORES

NEUTRALIZAÇÃO
 

manter as

funcionalidades

que já existiam no

site antigo no novo

 

DIFERENCIAÇÃO
 

introduzir

novidades e uma

melhor experiência

de navegação

 

Com este projeto, pretendeu-se:



A WidgiLabs é uma empresa

WordPress portuguesa, desde

há muito uma das entidades

mais ativas na Comunidade

Portuguesa de WordPress.

composta por uma equipa

pequena, rápida e ágil.

Concebemos presenças

diferenciadoras na Web

totalmente baseadas em

WordPress, ajudamos na

definição de uma estratégia

digital e acompanhamos os

projectos dos nossos clientes

desde a idealização até ao go-
to-market.

A Silvadesigners é um atelier

de design de comunicação

que opera na área da cultura,

pública, privada e comercial.

Tem uma experiência sólida

nas áreas de projeto, design e

produção de livros, revistas e

jornais. O atelier é

regularmente premiado nestas

categorias a nível nacional e

internacional e tem uma

marca reconhecível na

abordagem emocional e

expressiva da comunicação.
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A EQUIPA
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A versão em papel conta com a

programação detalhada de eventos

culturais que terão lugar em Lisboa no mês

de lançamento de cada edição. 

 

A Agenda Cultural de Lisboa conta também

com as suas versões Desktop, Tablet e

Mobile, cujo design foi criado pela

Silvadesigners e posteriormente

implementado numa plataforma de

Wordpress pela WidgiLabs. 

Em baixo, as versões Desktop,

Tablet e Mobile da Agenda

Cultural Lisboa. 

DESIGN
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A abordagem da equipa de design da Silvadesigners para o website agendalx.pt sempre se

pautou por um racionalismo forte. Voltámos às máximas «less is more» e «form follows

function». Para uma plataforma que gera muita informação semanalmente, a experiência (ux)

e a velocidade ditaram a maior parte das decisões de design (ui).

 

A homepage foi desenhada de forma a que a equipa de redação (cliente CML) possam ter

uma abordagem fortemente editorial, com as suas escolhas e destaques numa curadoria

apurada. Começa com os grandes destaques à cabeça, full screen, e desenvolve-se com

«coleções» de scroll horizontal, variando entre eventos e artigos (reportagem ou opinião), com

uma navegação intuitiva.

 

O resto do website é tratado como se um enorme motor de busca se tratasse, com duas

grandes áreas: «agenda», onde se encontram todos os eventos, e «magazine» onde estão

todos os artigos.

Magazine tem um comportamento conservador, como um blog. Já a Agenda foi desenhada

de modo a tornar a navegação muito fluida, valorizando o princípio de nos mantermos na

mesma página até encontrarmos o pretendido. Cada evento expande com um clique e ao

escolhermos outro o anterior volta a fechar-se. Só entramos no pormenor de um evento com

um segundo clique.

DESIGN

No final do detalhe de cada evento e artigo existe uma série de sugestões de modo a que

nenhuma página seja um «beco sem saída», incentivando a navegação através de sugestões.

 

Esta experiência de utilização é fortificada com uma apurada gestão de filtros pensados

especificamente para o tipo de informação e utilizadores do website. Filtros por Categoria

(música, teatro, etc.), Data (hoje, amanhã, este fim de semana, etc.), Público (gratuito, +18,

crianças, etc.) e Etiquetas tornam a experiência mais eficaz e útil.

 

Tipograficamente todo o interface sugere a abordagem de uma revista. Títulos curtos e fortes

nos eventos (agenda), que editorialmente têm o cuidado de identificar facilmente o assunto,

com uma font sem serifas e condensada para melhor gestão do espaço mas com destaque, e

uma abordagem mais calma e contemplativa nos artigos (magazine), com uma font serifada

nos títulos, mais próxima de um jornal ou revista que quer ser lido.

Luís Alvoeiro



FRONTEND EM
REACT
Telmo Teixeira

A  pesquisa dos eventos foi uma das

funcionalidades fundamentais e

tínhamos de permitir uma pesquisa

extensa com vários filtros nomeadamente

por data e localização em mapa. 

Em termos de performance a pesquisa

tinha de ser exemplar e os resultados 

 estar em absoluto acordo com os

parâmetros dados. As razões acima

mencionadas tornaram o caso atraente

para usar o ReactJS. A escolha era óbvia

dado que era um site que depende

muito da interação do utilizador.

O website da Agendalx providencia uma

API simples para obter a lista dos

eventos presentes na agenda.

Para a versão v1 estão disponíveis 2

métodos: um para obter a lista dos

eventos e outro para aceder à

informação específica de um evento em

particular. No futuro pretendemos

extender esta API para permitir filtrar os

eventos por tipologia e.g.: eventos

musicais, ar livre ou métodos que

permitam pormenores de localizações

onde vão ocorrer.
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API EM DADOS
ABERTOS
Nuno Morgadinho

TRADUÇÃO AUTOMÁTICA
ATRAVÉS DA UNBABEL

(WORDPRESS PLUGIN)

A tradução dos conteúdos era uma prioridade na nova versão

do site. Como tal foi montado um mecanismo para permitir a

rápida e fidedigna disponibilização da informação em Inglês via

Unbabel, a startup portuguesa que alia inteligência artificial

com pós-edição humana à tradução automática.

Nuno Morgadinho



BRINGING DESIGN TO LIFE

ESTÁ NA HORA DE PASSARES AO PRÓXIMO NÍVEL.

TAMBÉM ÉS UM ATELIER DE
DESIGN?

 

FOR DESIGN AGENCIES LOOKING FOR A DEVELOPMENT
PARTNER THEY CAN TRUST. 

Um dos vetores de atuação da WidgiLabs é o

"Bringing Design to Life", onde estabelecemos

parcerias com ateliers e agências de design que

trabalham grandes marcas e onde  somos o parceiro

de desenvolvimento. 

 

O que esperar ao trabalhar com a nossa equipa?
 

Trabalho em colaboração próxima.

Conhecimento profundo dos objetivos do cliente final.

Pedidos especiais tratados com profissionalismo.

Entrega rápida, cuidada e profissional.

Acompanhamento e apoio ao cliente.

Manutenção correctiva e evolutiva.

 



OBRIGADO. 
Se trabalhas com o WordPress podes ser o nosso próximo

aliado. Se pudermos ajudar em alguma coisa, não hesite em

contactar-nos:

contact@widgilabs.com

https://widgilabs.com


